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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018 m. gegužės 30 d. Nr. T2-143
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 2 punktu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių
patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų
siektinas veiklos užduotis (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-143

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Eil.
Nr.

Veiklos užduočių
vertinimo rodikliai

Veiklos užduotys

Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai

1. Veiklos finansinių rezultatų kiekybiniai vertinimo rodikliai
1. Įstaigos praėjusių metų Būti nenuostolingai
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę Pajamos - sąnaudos
veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų
skirtumas (grynasis
perviršis ir deficitas)
2. Įstaigos sąnaudų darbo Panaudoti darbo
Rodiklis apskaičiuojamas ASPĮ per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto vidutinio vieno mėnesio DU
užmokesčiui dalis
užmokesčio (toliau – DU) sumą (DU fondą) dalijant iš vidutinio vieno mėnesio sveikatos priežiūros specialistų užimtų etatų,
fondui didinti gautas
kuriems per ataskaitinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotas DU, skaičiaus.
tikslines lėšas sveikatos
priežiūros specialistų,
teikiančių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas (toliau – ASPP)
DU kelti vidutiniškai 20
proc., prioritetą teikiant
mažiausiai uždirbantiems
specialistams.
3. Įstaigos sąnaudų
VšĮ Jurbarko ligoninė –
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
valdymo išlaidoms
ne daugiau kaip 1,87 proc.
dalis
VšĮ Jurbarko rajono
pirminės sveikatos

4.

Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis
nuo metinio įstaigos
biudžeto

priežiūros centras, VšĮ
Eržvilko pirminės
sveikatos priežiūros
centras, VšĮ Seredžiaus
ambulatorija, VšĮ
Šimkaičių ambulatorija,
VšĮ Viešvilės ambulatorija
– ne daugiau kaip 10,33
proc.
Absoliutaus likvidumo
rodiklis
nuo 0,5 iki 1

Papildomų
Nenustatoma, tik stebima
finansavimo šaltinių
pritraukimas
2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
1.
Pacientų
Nenustatoma, tik stebima
pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis ASPP
lygis, tai yra pacientų
teigiamai įvertintų
įstaigoje suteiktų
paslaugų skaičiaus
dalis nuo visų per
metus suteiktų ASPP
skaičiaus pagal SAM
ministro nustatytas
paslaugų grupes
2.
Įstaigoje gautų
Nenustatoma, tik stebima
pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų
ASPP skaičius per
metus ir pagrįstų
skundų dalis
3.
Įstaigoje gautų
Nenustatoma, tik stebima
5.

*Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji
finansininkai (buhalteriai).
** Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos,
darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

4.

5.

6.

7.

8.

pagrįstų skundų dalis
nuo visų įstaigoje
suteiktų ASPP
skaičiaus per metus
pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje taikomų
kovos su korupcija
priemonės, numatytos
SAM ministro
tvirtinamoje Sveikatos
priežiūros srities
korupcijos prevencijos
programoje
Konsoliduotų viešųjų
pirkimų skaičius

Siekti, kad būtų suteiktas
Skaidrios asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos vardas

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas įstaigoms suteikiamas vadovaujantis Skaidrios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ne mažiau kaip 1

Konsoliduotas pirkimas – jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių,
paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam
tikslui.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

Viešųjų pirkimų,
vykdomų per VšĮ
Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau –
VšĮ CPO), skaičius

Nenustatoma, tik stebima

Viešųjų pirkimų,
vykdomų per VšĮ
CPO, pirkimų vertė

Nenustatoma, tik stebima

Informacinių
technologijų diegimo
ir plėtros lygis
(pacientų elektroninės

x 100
Viešojo pirkimo objektai (prekės, paslaugos ar darbai) perkami VšĮ CPO LT elektroninį katalogą.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę

x 100

Ne mažiau kaip 50 proc.
visų kompensuojamųjų
vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių (toliau

Viešojo pirkimo objektai (prekės, paslaugos ar darbai) perkami VšĮ CPO LT elektroninį katalogą.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:
x 100 proc.

9.

10.

11.

12.

registracijos sistema,
įstaigos interneto
svetainės išsamumas,
darbuotojų darbo
krūvio apskaita,
įstaigos dalyvavimo
elektroninėje sveikatos
sistemoje mastas):
Įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per ketvirtį ir
per metus pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
Vidutinis laikas nuo
paciento kreipimosi į
įstaigą dėl asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo
momento iki paskirto
paslaugos gavimo
laiko pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje dirbančių
darbuotojų ir etatų
skaičius ir įstaigoje
sutektų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per
metus
Vidutinė
hospitalizuotų pacientų
gydymo trukmė

– MPP) receptų yra
elektroniniai

Rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos
„SVEIDRA“ (toliau – IS SVEIDRA) duomenys.

Nenustatoma, tik stebima

Nenustatoma, tik stebima

Nenustatoma, tik stebima

Vidutinė chirurgijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė – 6,7 dienos

Rodiklio reikšmė skaičiuojama etapų lovadienių skaičių dalijant iš kiekvienos paslaugų grupės etapų
skaičiaus:
chirurgijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami

13.

įstaigoje pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
(taikoma tik antrinio ir
tretinio lygio asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms
įstaigoms)
Lovos užimtumo
rodiklis įstaigoje pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
(taikoma tik antrinio ir
tretinio lygio asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms
įstaigoms)

Vidutinė terapijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė – 6,7 dienos

Aktyvaus gydymo –
300 d. / 82,2 %

etapai, priskiriami chirurginio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms (toliau – DRG), išskyrus
psichiatrijos paslaugų grupės etapus;
terapijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami
etapai, priskiriami terapinio ar kito pobūdžio DRG, išskyrus psichiatrijos paslaugų grupės etapus;
psichiatrijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti
naudojami etapai, jei nurodyta, kad pacientas buvo gydytas skyriuje, kuris IS SVEIDRA priskirtas
„Psichiatrijos“ standartiniam padaliniui.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:
1. Skaičiuojama dienomis:
2. Skaičiuojama procentais:

x 100/365

Aktyvaus gydymo lovos – tai stacionaro lovos, išskyrus slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir
psichiatrijos lovas.
____________________________________________________

